
التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 1 من 3

٤ ١وتكأ ١٤أ ١٤

األسهم األكثر تداوال حسب القيمة )مليون ريال سعودي(

أخبار السعودية

المصدر: رويترز

قيمة١الكداولالكغري١٪وخ١٤إغالق١الرشتة

السعودية للصناعات األساسية - سابك

مصرف اإلنماء

مصرف الراجحي

كيان السعودية للبتروكيماويات

دار األركان للتطوير العقاري

المصدر: تداول

آخ١٤إغالق١املؤرش
الكغري١
اليأمي١٪

الكغري١
األسبأعي١٪

الكغري١منذ١
 داية١العام١٪

مك٤ر١
ال٤ حية١*

مؤشر السوق الرئيسي

مؤشر السوق الموازية - نمو

الطاقة

المواد األساسية

السلع الرأسمالية

الخدمات التجارية والمهنية

النقل

السلع طويلة األجل

الخدمات االستهالكية

اإلعالم

التجزئة

تجزئة األغذية

إنتاج األغذية

الرعاية الصحية

األدوية

البنوك

االستثمار و التمويل

التأمين

االتصاالت 

المرافق العامة

الصناديق العقارية المتداولة

إدارة و تطوير العقارات
المصدر: بلومبرغ، تداول

القيمةالكغري١٪وخ١٤إغالق١الرشتة
)مليأن١ر.س(

السعودية للصادرات الصناعية

السعودية لصناعة الورق

الكابالت السعودية

المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين - ميدغلف

بوبا العربية للتأمين

المصدر: تداول

القيمةالكغري١٪وخ١٤إغالق١الرشتة
)مليأن١ر.س(

العالمية للتأمين

التعدين العربية السعودية - معادن

البنك العربي الوطني

لجام للرياضة - وقت اللياقة

مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية

المصدر: تداول

١١:٠٠
صباحاً

١٠:٠٠
صباحاً

١٢:٠٠
مساًء 

١:٠٠
مساًء 

٢:٠٠
مساًء 

٣:٠٠
مساًء 

٧,٥٠٠

٧,٥٨٨

٧,٦٧٥

٧,٧٦٣

٧,٨٥٠

أسهم الشركات الخمس األكثر انخفاضا

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم 

أسهم الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

y  تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة 3.9% ليغلق عند 7.531 نقطة، كما تراجع مؤشر

السوق الموازي - نمو بنسبة 4.1% ليغلق عند 2.431 نقطة. بلغ إجمالي قيمة التداول 4.0 مليار 

ر.س. بمتوسط 2.8 مليار ر.س. خالل آخر 30 يوماً. استحوذت أسهم الشركات الخمس األكثر نشاطاً 

من حيث القيمة على 48% من التداول اليومي.

y  تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد األساسية بنسب 4.6% و4.4% على التوالي، كما أغلق قطاع

بانخفاض  األفضل  الكمالية  السلع  تجزئة  قطاع  أداء  كان   ،%2.3 انخفاض  على  جلسته  االتصاالت 

0.5%. كانت أسهم كل من الشركة السعودية للصادرات الصناعية )SIECO AB/4140( والشركة 

 )SCACO AB/2110( وشركة الكابالت السعودية )SPM AB/2300( السعودية لصناعة الورق

األكثر ارتفاعا.

y  إنشائية وتشغيلية تستهدف تطوير لتنفيذ مشاريع  للجبيل وينبع 11 عقدا  الملكية  الهيئة  وقعت 

البنى التحتية والتجهيزات األساسية بقيمة 1.3 مليار ر.س. )346 مليون دوالر أمريكي(. )المصدر: 

موقع أرقام(

y  SMARKETI/4006( تجتمع الهيئة العامة لمساهمي الشركة السعودية للتسويق - أسواق المزرعة

AB( في 5 نوفمبر 2018 للتباحث والتصويت حول بيع كامل حصة الشركة في شركتها التابعة في 

لبنان، الشركة السعودية للتسويق والتجارة، والبالغة 99.5% إلى رئيس مجلس اإلدارة، حازم األسود، 

مقابل 116 مليون ر.س. )30.9 مليون دوالر أمريكي(. )المصدر: موقع أرقام(

y  عن حصول شركتها )SAPTCO AB/4040( أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو

بقيمة 200  الشريعة  مع  المتوافق  المرابحة  بنظام  تمويل  على  العامة،  المواصالت  التابعة، شركة 

 .)ARNB AB/1080( الوطني  العربي  البنك  من  أمريكي(  دوالر  مليون   53.3( ر.س.  مليون 

)المصدر: موقع أرقام(

y  9.3( .على عقد بقيمة تقارب 35 مليون ر.س )APCO AB/2200( حصلت الشركة العربية لألنابيب

أرامكو  إلى شركة  أنابيب صلب ملحومة طوليا غاطسة لآلبار  مليون دوالر أمريكي(، وذلك لتوريد 

السعودية. )المصدر: موقع أرقام(

y  عقد تنفيذ األعمال الهندسية )SABIC AB/2010( منحت الشركة السعودية للصناعات األساسية

دوالر  مليون   150 بتكلفة  الجبيل  في  تجريبية  مصانع  ومشروع  الخدمات  لمجمع  واإلنشائية 

أمريكي )563 مليون ر.س( إلى شركة “ويسون إنجنيرنغ” الصينية لخدمات الهندسة. )المصدر: 

موقع أرقام(

y  إلنتاج المستقل  المشروع  لتنفيذ  عرض  كأفضل  أكواباور  شركة  بريادة  شركات  تجمع  اختيار  تم 

الطاقة وتحلية المياه، المرحلة الثانية من مشروع الدور. تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع المستقل 

ما يقارب 1.5 مليار دوالر أمريكي )5.6 مليار ر.س(، كما يتوقع أن تنتهي أعمال التنفيذ بحلول نهاية 

العام 2020. )المصدر: موقع أرقام(

7,5313.9-5.8-4.215.9

2,4314.1-6.8-22.6-8.0

4,8704.6-6.1-13.816.6

5,3174.4-7.9-5.216.8

غ/م-3,5792.0-2.0-17.5

4,1393.0-3.8-1.6-17.9

3,6283.0-2.5-9.6-21.7

غ/م-3,5102.6-4.3-15.2

3,0093.2-6.2-18.4-16.9

غ/م11,2483.8-6.8-45.4

6,2340.5-0.2-10.723.5

5,5024.8-5.8-1.9-22.5

3,7552.9-6.7-23.3-24.4

3,6902.7-6.0-16.9-17.4

4,0571.0-1.9-2.226.1

6,6684.6-5.3-21.212.2

غ/م-3,4162.0-1.8-15.2

3,7032.6-5.4-21.6-30.1

4,8652.3-5.2-14.415.8

غ/م-3,4552.4-3.1-24.2
غ/م-3,5991.0-2.0-22.3
3,3821.8-5.1-28.0-19.8

57.30%10.00.1

12.48%5.133.6

33.35%4.63.7

15.36%1.714.9

104.20%1.224.0

116.20%5.1-502

20.62%3.3-443

82.90%4.4-414

15.76%4.0-301

9.60%3.5-258

32.90%8.6-10.0

47.30%7.2-63.3

30.00%6.7-6.2

47.00%5.8-13.3

17.60%5.8-7.4

الكاريخ١املقرتح١الرشتة

14 أكتوبر 2018تهامة لإلعالن والعالقات العامة

15 أكتوبر 2018السعودية للنقل الجماعي

22 أكتوبر 2018رابغ للتكرير والبتروكيماويات

28 أكتوبر 2018جرير للتسويق

29 أكتوبر 2018الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق

30 أكتوبر 2018الوطنية للتسويق الزراعي

المصدر: تداول
ملحوظة: تحديث األسعار كما في 14 أكتوبر 2018

 اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة



التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 2 من 3

٤ ١وتكأ ١٤أ ١٤

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

أداء مؤشرات األسهم العالمية

حركة آسعار السلع الرئيسية

متابعة أسعار الفائدة )الودائع بين البنوك لمدة ثالث أشهر(

آخ١٤إغالق١املؤرش
الكغري١
اليأمي١٪

الكغري١
األسبأعي١٪

الكغري١منذ١
 داية١العام١٪

مك٤ر١
ال٤ حية*

)S&P 500( أمريكا

)NASDAQ 100( أمريكا

)FTSE 100(  المملكة المتحدة

)DAX( ألمانيا

)CAC 40( فرنسا

)MICEX( روسيا

)Nikkei( اليابان

)HSI( هونج كونج

)KOSPI( كوريا الجنوبية

)SHCOMP( الصين

)NIFTY( الهند

)IBOV( البرازيل

)BIST 100( تركيا

)EGX30( مصر

)MSCI( األسواق الناشئة
)MSCI( عالمي

المصدر: بلومبرغ

آخ١٤إغالق١املؤرش
الكغري١
اليأمي١٪

الكغري١
األسبأعي١٪

الكغري١منذ١
 داية١العام١٪

الكغري١
السنأي١٪

خام برنت )دوالر أمريكي/ برميل(
الغاز الطبيعي )د. أ./ مليون وحدة حرارية(

الذهب )دوالر أمريكي/لألونصة(
الفضة )دوالر أمريكي/لألونصة(

البالتين )دوالر أمريكي/لألونصة(
النحاس ) دوالر أمريكي / طن(

الزنك )دوالر أمريكي / طن(
الرصاص )دوالر أمريكي / طن(

القمح )دوالر أمريكي / حزمة(
الذرة )دوالر أمريكي/ حزمة(

السكر )دوالر أمريكي / رطل(

المصدر: بلومبرغ

آخ١٤إغالق١املؤرش
الكغري١
اليأمي١٪

الكغري١
األسبأعي١٪

الكغري١منذ١
 داية١العام١٪

مك٤ر١
ال٤ حية *

)DFM( دبي

)ADX( أبوظبي

)KSE( الكويت

)QE( قطر

)MSM( عمان

)BSE( البحرين

داو جونز لمنطقة مينا

المصدر: بلومبرغ

الكغري١اليأمي١٪وخ١٤إغالق١الدولة
الكغري١منذ١ داية١

الهامش١*العام١٪

الواليات المتحدة األمريكية )ليبور(

 المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الكويت

قطر

البحرين

y  تصدر يوم غد االثنين الموافق 15 أكتوبر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الصين لشهر سبتمبر
2017 )البيانات السابقة: ارتفاع 0.7% عن الشهر السابق، ارتفاع 2.3% عن الشهر المماثل من العام 

السابق(. )المصدر: إكونوداي(

y  يصدر يوم األربعاء الموافق 17 أكتوبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة األمريكي للتغير األسبوعي
مليون   6.0 ارتفاع  السابقة:  )البيانات  أكتوبر   12 في  المنتهي  لألسبوع  الخام  النفط  مخزون  في 

برميل(. )المصدر: إكونوداي(

y  تصدر يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر مطالبات إعانة البطالة في الواليات المتحدة لألسبوع المنتهي
في 13 أكتوبر )البيانات السابقة: 214 ألف؛ متوسط التوقعات: 215 ألف(. )المصدر: إكونوداي(

األخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

أهم األحداث القادمة

y  أغلقت األسواق األمريكية يوم الجمعة في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة

1.4% كما ارتفع مؤشر نازداك المجمع بنسبة 2.3%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة %1.2. 

في األسواق األوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة 0.2%، كما تراجعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا 

بنسب 0.1% و0.2% على التوالي.

y  ،%0.9 أغلقت األسواق اآلسيوية يوم الجمعة في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة

كما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب 0.5% و1.5% على التوالي، وارتفعت كل من 

أسواق هونج كونج والهند بنسب 2.1% و2.3% على التوالي. 

y  أغلقت األسواق الخليجية يوم الخميس في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سوق دبي بنسبة 2.0%، كما

تراجع سوق أبوظبي بنسبة 0.9%، كما تراجعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب 0.4% و1.0% على 

التوالي، وأغلقت كل من أسواق ُعمان و البحرين على انخفاض 0.4% لكل منهما. 

y  وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة األمريكي، ارتفع مخزون النفط الخام بمقدار

برميل(.  مليون   8.0 ارتفاع  السابقة:  )البيانات  أكتوبر   5 في  المنتهي  لألسبوع  برميل  مليون   6.0

)المصدر: إكونوداي(

y  كانت مطالبات إعانة البطالة في الواليات المتحدة لألسبوع المنتهي في 6 أكتوبر 2017 عند 214 ألف

)البيانات السابقة: 207 ألف؛ متوسط التوقعات: 207 ألف(. )المصدر: إكونوداي(

y  2019خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط لكل من العامين 2018 او

بحدود 110,000 برميل يوميا إلى 1.3 مليون و1.4 مليون برميل يوميا على التوالي، نتيجة الضغوط 

المتزايدة على نمو االقتصاد العالمي. )المصدر: موقع أرقام(

y  وفقا لتقرير منظمة أوبك “التقرير الشهري لسوق النفط”، استمر توسع القطاع الخاص غير النفطي

في دولة اإلمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر، وذلك بعد التحسن الكبير في األداء خالل شهر 

أغسطس. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  وفقا ألحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، ارتفع معدل

التضخم في سلطنة عمان خالل شهر سبتمبر 2018 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق بنسبة 

0.78%. )المصدر: جلف بيس(

y  أصدرت اإلمارات العربية المتحدة قانون جديد للدين العام، حيث تتمكن الحكومة الفدرالية من إصدار

الدولية بمجرد إصدارها.  السيولة  االلتزام بقواعد  المصرفي على  القطاع  سندات سيادية، ومساعدة 

)المصدر: ترايد أرابيا(

y  71,504,164 وفقا لمركز اإلحصاء أبوظبي، بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية التي تم إنتاجها في أبوظبي

ميجا واط في العام 2017، ارتفاع 4.9% عن العام 2016. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  وفقا لدائرة أراضي دبي، بلغت إجمالي قيمة استثمارات المملكة العربية السعودية من العقارات في

دبي خالل فترة التسعة شهور األولى من العام 2018 ما يقارب 3.0 مليار درهم إماراتي )817 مليون 

العربية  المملكة  لتضع  عقارية،  معاملة   1,882 من  االستثمارات  هذه  جاءت  حيث  أمريكي(،  دوالر 

السعودية في المركز الرابع على قائمة أكبر مشتري العقارات في دبي. )المصدر: موقع أرقام(

y  أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي )دافزا( ومجموعة وصل إلدارة األصول عن بدء األعمال األولية

لمشروع “دبي كوميرسيتي” بقيمة 3.2 مليار درهم إماراتي )871 مليون دوالر أمريكي(، حيث ستبدأ 

عمليات بناء األساسات والتجهيزات مع بداية العام القادم. )المصدر: ترايد أرابيا(

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: 1. تحديث األسعار كما في 14 أكتوبر 2018
2. * الهامش لسعر ليبور بالدوالر األمريكي لثالث أشهر    

3. غ/م: غير متاح  

2,7552.0-1.3-18.2-7.4

4,9680.9-0.8-12.913.1

5,1630.4-0.5-0.716.0

9,8621.0-0.4-15.715.3

4,4900.4-0.8-12.0-10.8

1,3160.4-0.7-1.2-8.9

غ/م5452.4-3.4-3.5

2,7671.44.1-3.520.1

7,4972.33.7-8.622.7

6,9960.2-4.4-9.0-16.0

11,5240.1-4.9-10.8-13.8

5,0960.2-4.9-4.1-16.6

2,4031.52.0-13.96.6

22,6950.54.6-0.3-17.0

25,8012.12.9-13.8-10.0

2,1621.54.7-12.4-10.7

2,6070.97.6-21.2-12.8

10,4732.31.50.6-21.5

82,9210.00.78.519.5

96,6572.01.916.2-7.0

13,2830.05.8-11.5-12.9

9802.72.1-15.4-11.9

2,0630.94.1-1.9-17.9

80.40.24.4-20.343.0
3.21.9-0.512.63.9

1,2170.6-1.26.8-5.9-
14.60.0-0.5-14.5-15.5-
8380.3-1.810.0-10.7-

6,3191.02.512.3-7.9-
2,6761.60.319.8-19.9-
2,0692.74.917.1-19.5-
5171.80.7-11.11.5
3731.11.42.8-5.4-
13.11.23.514.1-15.3-

2.440.000.740.00

2.730.00-0.840.29

2.700.00-0.910.26

2.060.060.190.37-

2.770.02-0.130.34

3.750.001.031.31
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اخالء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط تم جمع املعلومات الواردة يف هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوق بها، عىل الرغم من اتخاذ اجراءات 

عناية معقولة لضمان دقة الوقائع والتنبؤات الواردة يف هذا التقرير فأن رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ال تضمن دقة البيانات واملعلومات املقدمة ، كما ال تتعهد أن املعلومات الواردة 

يف هذا التقرير هي كاملة أو خالية من أي خطأ.

ال يعترب هذا التقرير عرضاً أو دعوه لرشاء أو بيع أي أوراق مالية أو اتخاذ منهجية استثمار أو تداول معينة، رشكة السعودي الفرنيس كابيتال تخيل مسؤوليتها وال تقبل أي التزام عن 

أي خسارة ناجمة عن أي استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات ذات طابع عام ولذلك، فإنه ال يقصد بهذا التقرير تقديم مشورة يف مجال االستثمار كما أن التقرير ال يأخذ بعني االعتبار الوضع املايل الخاص و/أو 

األهداف االستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار بخصوص االستثمار يجب عىل القارئ الحصول عىل املشورة املستقلة من مستشاره املايل حيث أن االستثمار يف هذا النوع 

قد ال يكون مالئماً لجميع االشخاص.


